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Festival Gastronômico: um novo atrativo turístico
O primeiro Festival Gastronômico e Cultural Sabores do Peixe de Capitólio foi um grande sucesso. O
festival foi criado com o objetivo de tornar Capitólio
uma referência de boa gastronomia, particularmente
nos produtos à base do peixe e incentivar os restaurantes do Município a se estruturarem para a cada dia
aprimorar seus serviços. A proposta da administração
é de que Capitólio seja conhecida como a capital da culinária do peixe, sendo uma motivação para atrair
mais turistas.
O evento provou que o Município, além de suas belezas naturais, tem condições de aumentar a oferta
turística, movimentando a economia, atraindo novos
públicos e divulgando ainda mais a cidade.
A realização foi do Departamento de Turismo e Lazer da Prefeitura de Capitólio, com apoio do Departamento de Cultura e Esporte, Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural e Ambiental, Conselho Municipal
do Turismo e Fundação de Ensino Superior de Passos
(FESP).
De 13 de setembro a 18 de outubro, os restaurantes participantes estiveram movimentados. Foram
cerca de 2 mil avaliações de clientes de Capitólio, da
região e de outros estados. Ao todo foram dez restaurantes: Bar e Restaurante Beira Rio, Cozinha da Roça,
Empório Lagoa Azul, Lanchonete e Restaurante Bica
D'água, Pizz-Bar Restaurante, Pizzaria e Sorveteria,
Restaurante Chico Pintado, Restaurante do Turvo,
Restaurante Veraneios, Skina Restaurante e Pizzaria,
Tropeiro Restaurante.
O melhor prato e o prato mais criativo do festival
foi o Filé Nascentes das Gerais, do Restaurante do Turvo. Já o Restaurante Chico Pintado ganhou nas categorias Melhor Restaurante, Cerveja mais Gelada,
Atendimento e Práticas Nutricionais. O Pizz-Bar Restaurante, Pizzaria e Sorveteria ganhou na categoria
Acessibilidade. O Melhor Banheiro icou com o Restaurante Veraneios (Pousada do Rio Turvo).
O júri técnico foi composto por cinco casais. Através de sorteio, cada casal avaliou dois restaurantes. Os
jurados foram: João da Silva Barros (Pê) e Neiva Arantes; Hamilton de Lima Neto e Dulcelina de Fatima Li-

Filé Nascentes das Gerais - Medalhão grelhado de ﬁlé de tilápia, arroz com alho, purê de batata, brócoles na
manteiga, creme de palmito, geléia de abacaxi e pimenta, patê de pimenta e molho tártaro.
ma, Adhemar Roberto Dias de Oliveira e Adriana Dias
de Oliveira, Antônio Carlos Soares e Ilda Maria Soares,
Ivamar Goulart da Silva e Genoveva do Socorro Vaz
Silva (diretores da Rádio Onda Oeste FM, de Piumhi).
O critério de avaliação foi qualitativo. Os votos foram
apurados pelo Instituto de Pesquisa da FESP.
Além do destaque gastronômico, o festival promoveu várias atrações culturais, no espaço multiuso da
Praça da Matriz. Foram elas: cantor Fábio Pavão, Coral
de Furnas, Grupo de Dança Mayer Menezes (dança
lamenca), grupo musical do CRAS e grupo Seresteiros
do Luar, apresentação de catira, quadrilha, teatro (Escuta aqui seu ladrão) e grupo de dança Angélica.
Paralelo ao festival, a Prefeitura irmou parceria

com a Unidade do Senac, da cidade de São Sebastião
do Paraíso, para a realização de workshop gastronômico. Durante uma semana, foram ministradas o icinas de culinária à base de peixe.
No dia 18 de outubro, em evento realizado no recinto de Festas da SSVP, a Prefeitura fez a entrega da
premiação aos restaurantes participantes, seguido de
animado show com a Banda Beat Samba House.
A Prefeitura de Capitólio agradece a todos os parceiros e, principalmente, aos proprietários dos restaurantes e seus colaboradores pela con iança e por acreditarem nesse projeto que divulgou ainda mais
Capitólio, os restaurantes e a boa gastronomia à base
do peixe.

Proprietários e chefes dos restaurantes participantes, autoridades, organizadores e parceiros do evento

Fale com a
Prefeitura

Dúvida, reclamação,
sugestão e elogio, fale com
a Ouvidoria Municipal.

Pessoalmente, na
Prefeitura, das 8h às 11h
e das 12h30 às 17h.

Telefone: 37.3373.1244,
das 8h às 11h e das 12h30
às 17h.

Cartas para: Rua
Monsenhor Mário da
Silveira, 110.

E-mail para:
ouvidoria@capitolio.mg.gov.br.

2

O Município

M U N I C Í P I O D E

2013-2016

02 - ALICE DE OLIVEIRA
SILVA
02 - LUCAS ALMEIDA DE
OLIVEIRA
03 - FLÁVIA LIS
MARTINS CABRAL
04 - ANA PAULA DE
PADUA P ALMEIDA
05 - RAFAEL VINÍCIUS
DE O MELO
07 - NEILSON VAZ DA
SILVA
08 - DANIEL CLÁUDIO
DA COSTA
08 - ELAINE SILVA
SANTOS
08 - JOÃO GEREMIAS DE
MELO
09 - ELICIA MARIA DE
SOUZA MELO
09 - JOSÉ CARLOS DE
MELO
10 - ALISSON SANTOS
ALMADA
10 - MICHELLE
APARECIDA SILVA
13 - LUÍS ANTÔNIO
FERREIRA
14 - HELENO DE LELIS
SANTOS
14 - OZANA
IMACULADA COSTA
GOULART
14 - ROSANA CRISTINA
O RIBEIRO
15 - KÊNIO RODRIGUES
DA COSTA
18 - GILVANA SOARES
DE FARIA
18 - ROZINEI
APARECIDA NUNES
19 - THAYS DE MATTOS
FARO VIEIRA
21 - JÉSSICA BETÂNIA
RODRIGUES
22 - CRISTHIANE
APARECIDA MÂNGIA
22 - DAIANE ALTINA
LACERDA
22 - ROZIMERE MARIA
ELORD GONCALVES
25 - LINDOMAR
CASTILHO DE OLIVEIRA
27 - PATRÍCIA KÉLEN P
LOPES XAVIER
28 - LUCIMAR A DE
OLIVEIRA ASSIS
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Aniversariantes
A Administração
2013-2016
parabeniza os
servidores públicos,
que fazem aniversário
em novembro.
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Educação recebe mais investimentos
Todas as Escolas Municipais de Capitólio receberam móveis novos e
brinquedos pedagógicos, adquiridos com recursos do Governo Federal. O investimento foi
de R$ 118 mil e de R$ 20
mil, respectivamente.
Ao todo são 372 conjuntos (mesa e cadeira)
para alunos e 21 conjuntos para prefessores.
Esses bene ícios são
frutos de amplo trabalho
da equipe do Departamento de Educação e do
Conselho que participaram ativamente na elaboração do Plano de
Ações Articuladas do Ministério da Educação
(PAR). Também são resultados das conferências, seminários e da
participação de profes-

Prefeitura adquire 4 ônibus

Móveis novos para todas as Escolas do Município, em três
tamanhos, de acordo com a altura dos alunos

sores, pais e comunidade.
A assessoria do deputado federal Nilmário
Miranda ajudou muito
na conquista dos bene ícios. Dada a complexidade do processo, Nilmário permitiu que seus
assessores dessem atenção especial ao Municí-

pio junto o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação.
O capitolino Marco
Antônio Viana Leite, assessor especial do Ministério do Desenvolvimento Agrário deu importante colaboração na liberação dos ônibus (veja matéria ao lado).

Além dos ônibus,
foi adquirido também
um veículo Van.

A Prefeitura de Capitólio recebeu quatro novos
ônibus. Dois, do projeto Caminho da Escola, do Governo Federal, no valor de R$ 298 mil. Os outros dois
foram comprados com recursos próprios do Município. Também foi adquira uma Van. Com esses
veículos, o Município amplia e melhora a qualidade
do transporte escolar. Ainda com recursos do Município, serão concluídas as obras de ampliação do
CEMEI Irmã Irene, com a construção de três salas.

Escola Elias Teodoro inicia Tempo Integral
Considerando a importância da escola como espaço no qual a vivência democrática pode
ser exercitada por meio
de atividades educativas,
lúdicas e recreativas, a
Escola Municipal Elias
Teodoro está, desde setembro deste ano, traba-

lhando com o Projeto
Mais Educação - Educação Integral, em que ampliou a jornada escolar
para, no mínimo, 7 horas
diárias.
Os alunos têm atividades nas áreas de acompanhamento pedagógico, cultura, artes e

educação patrimonial,
promoção da saúde e
prevenção de doenças,
comunicação e uso de
mídias, cultura digital e
tecnologia.
Esse projeto trará ganhos na vida educacional do aluno, ajudando-o
a adquirir hábitos que

irá ajudá-lo a desenvolver uma boa disciplina e
melhorar o rendimento.
Além de um trabalho de
recuperação de alunos,
em seus conteúdos e nas
matérias do núcleo comum, foram implantados horários para capoeira, trabalho na área

da informática e leitura.
“É mais espaço e tempo
para o aluno na escola e
tranquilidade para os
pais, sabendo que seus
ilhos estão mais tempo
na escola e menos tempo
nas ruas”, observa o diretor do Departamento
de Educação.

MEIO AMBIENTE

TRIBUTOS

Proprietário rural: é hora
de fazer o CAR

Prefeitura implanta Nota Fiscal Eletrônica

Todos os proprietários rurais terão até
maio de 2016 para fazer
o Cadastro Ambiental
Rural (CAR) de suas terras. O CAR é uma exigência legal. Quem não o izer icará impedido de
fazer qualquer inanciamento ou empréstimo
bancário após esta data.
O CAR é uma base de dados estratégica para o
planejamento ambiental
e econômico dos imóveis
rurais.
Em Capitólio, a Prefeitura, sabendo da grande di iculdade econômica e técnica dos pequenos proprietários, em
cumprirem esta lei, irmou convênio com o Instituto Estadual de Flo-

resta (IEF), para atender
os pequenos proprietários rurais que possuem até 4 módulos rurais ou 104 hectares .
O Município contratou a técnica Lucimar
Rodrigues Oliveira para
realizar o serviço e auxiliar no procedimento do
CAR, sem nenhum custo
para os proprietários rurais. Os interessados devem procurar a Prefeitura para agendar o atendimento.
Este convênio também irá proporcionar, ao
longo do tempo, a prestação de todos os serviços que hoje são atendidos nas agências do IEF
de Arcos e de Divinópolis.

Empresários, prestadores de serviço e contadores atentos aos detalhes da Nota Fiscal Eletrônica

A Prefeitura de Capitólio lançou o Sistema de
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônico. O objetivo é
dar maior agilidade e
praticidade ao usuário,
tanto para os servidores
municipais como para os
contribuintes. Também
se adequar às normas
estabelecidas pela emenda constitucional
42/2003. A implantação
da Nota Fiscal Eletrônica
foi regulamenta pelo decreto 209, de 19 de se-

tembro deste ano, que
está disponível no site
www.capitolio.mg.gov.br
No dia 9 de outubro,
o Setor de Tributos da
Prefeitura reuniu os empresários, prestadores
de serviços e contadores
do município num workshop. Representante da
empresa RPP, de Belo
Horizonte, responsável
pela implantação do serviço no município, apresentou o novo sistema de
emissão de nota, que se-

rá emitido e armazenado
no sistema de gerenciamento do Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).
Até 31 de dezembro
deste ano, os estabelecimentos poderão emitira as tradicionais notas
iscais. Depois, só através
do sistema eletrônico. A
empresa que optar pela
migração imediata, deverá entregar os blocos
de nota no Setor de Tributos da Prefeitura.
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Capitólio de Cara Nova: mais uma etapa concluída
DUAS IMPORTANTES RUAS: CEL. LOURENÇO BELO E ANTÔNIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA ESTÃO ASFALTADAS

ECONOMIA COM ALUGUEL

sistência

ento de As

Departam

CRAS

Social

Assistência Social

Biblioteca e Acervo

Departamento de Saúde

A Prefeitura de Capitólio fez remanejamento de alguns setores da administração, visando economia com o pagamento de aluguel. O CRAS, a Assistência Social, a Biblioteca e o Acervo Cultural e o Departamento de Saúde deixaram de pagar aluguel e, agora, ocupam prédios públicos. Com isso, será feita uma economia de R$ 3.800,00 por
mês. O CRAS está funcionando na antiga Escola Municipal Virgínia Pereira Leite, na Rua Dr. Avelino de Queiroz,
109. O Departamento de Assistência Social atende na antiga Adescap, na Rua Cirilo Gonçalves Machado, 221. A Biblioteca Municipal e o Acervo Cultural estão no anexo à Rodoviária (antigo bar). O Departamento de Saúde agora
atende no Centro de Especialidades, na Rua São Sebastião, 121.

Novas Pontes
Agora são os moradores das comunidades do Funil
(foto) e do Pari-Velho que tiveram suas pontes
reformadas. O Departamento de Obras da Prefeitura
realizou a reforma das pontes, em parceria com as
comunidades. Isso é parte do compromisso com os
cidadãos, que moram nas áreas rurais, de terem
pontes e estradas em boas condições de uso.

Asfalto na Rua Antônio Cândido de Oliveira e as obras de meio-feio

Mais uma etapa do Projeto Capitólio de Cara Nova, que
visa melhorar a cidade, deixando-a mais bonita e acolhedora, está sendo concluída. Apesar dos atrasos e imprevistos, está em fase inal a construção dos meios- ios
e sarjetas, nas ruas Cel. Lourenço Belo e Antônio Cândido de Oliveira. Aos poucos, percebe-se uma grande
melhora do trânsito nessas vias e da circulação dos pedestres. Para 2015, a Prefeitura programa uma nova etapa deste projeto: o início das obras de urbanização da
Orla da Lagoa e a implantação das Praças nos Bairros.

Vila Santa Clara - Turvo
Quadra do Bela Vista
No mês de outubro, foi concluída a cobertura da
quadra do Bairro Bela Vista, em frente à Rádio
Criativa, e um novo sistema de iluminação. Para a
segunda etapa, a Prefeitura está inalizando o projeto
para a urbanização da área ao redor da quadra. Ali,
será construída a primeira Praça do Bairro, que
muito crescerá com o loteamento que está sendo
implantado ao seu lado.

Neste mês de novembro, a Prefeitura deu um grande
passo para dar dignidade a todos os moradores da Vila
Santa Clara, no Turvo. Há anos, as famílias lutavam
contra a inexistência do registro legal de suas casas e
terrenos. Toda área não era regularizada nem escriturada. Agora, isso começa mudar.
A Administração concluiu um detalhado levantamento
topográ ico de cada casa, terreno e ruas, inclusive das
novas ruas a serem abertas. Com as medidas de cada
propriedade, será ajuizada uma ação coletiva, pedindo
o reconhecimento de posse e a liberação da escritura
de initiva para cada um. Com isso, espera-se um novo
ciclo de desenvolvimento para essas famílias.

Capitolinos que brilham lá fora - Ir. Magna Luiza dos Reis
Ir. Magna Luiza dos Reis nasceu em Capitólio, em março de 1979. É ilha de Ana Luiza Reis e José Júlio Reis. Irmã de Marciano José Reis, Malcílio Júlio Reis e Marcos Antônio
Reis, e, mais tarde, pela pro issão religiosa de todas as irmãs Filhas do Divino Zelo.
Nascida e criada em Capitólio, sempre foi uma menina ativa e alegre, cercada de
amigas que a admiravam muito. Fez o primário na Escola Cel. Lourenço Belo e continuou seus estudos na E. E. Modesto Antônio de Oliveira. Ainda muito nova começou a
trabalhar em casa de famílias como babá ou doméstica. A exemplo de seus pais, muito
religiosa, participava das missas, catequese e, na companhia do irmão, de encontros da
pastoral da juventude em várias cidades da Diocese de Luz.
Era encantada por irmãs de caridade, e sempre que se encontrava com uma se punha a conversar e matar sua curiosidade e interesse pela vida religiosa. Dizia que seria
irmã, mas poucos davam crédito a isso. Sob a indicação de sua futura cunhada, Vádina,
irmãs da congregação Filhas do Divino Zelo foram a Capitólio fazer uma visita vocacional. Como Magna era ainda muito nova, Ir. Maria Izabel passou a tutelá-la ora por cartas, ora por visitas regulares.
Em 1995, quando completou 16 anos, após muito insistir, foi aceita no convento de
Alpinópolis, onde primeiro completaria o segundo grau para, só depois, começar sua
formação religiosa. Formação essa que foi concluída na casa sede no Rio de Janeiro.
Professou seus votos em 8 de dezembro de 2002, no Rio de Janeiro, onde familiares e
amigos celebraram com ela essa belíssima opção religiosa. Mais tarde, retornou a Alpinópolis para cursar Serviço Social, na faculdade de Passos.
Aos 18 de julho de 2009 professou seus votos religiosos perpétuos numa grande
cerimônia na Igreja Matriz de São Sebastião de Capitólio, junto com seus familiares e

toda comunidade que acompanhou sua vida religiosa desde o início.
Seu carisma é o ROGATE, inspirado por Santo Aníbal Maria, o fundador da congregação, no mandamento do Coração de Jesus: “Rogai ao Senhor da messe que envie operários à sua messe” (Mt 9, 38. Lc 10,2), que a impele a rezar incessantemente pelas vocações, divulgar este Espírito de Oração e um Bom Operário da Messe do Senhor. Desenvolveu em cada casa da congregação por onde era enviada, a obra vocacional. Seguindo
sua vocação, trabalha com jovens, criança e pessoas idosas. Inspira todo tipo de vocação
pelo seu testemunho de vida.
Foi escolhida para a casa na pequena comunidade de Mocambo, em Sergipe, onde
teve a oportunidade de desenvolver um bom trabalho com as pessoas pobre do pequeno
lugarejo. Esteve na Itália para uma formação espiritual na sede mundial de sua congregação. Lá teve contato com a fonte de sua congregação, conheceu os lugares por onde
passou o fundador de sua ordem, Santo Aníbal Maria de França e a co-fundadora a beata Ir Madre Nazarena Majone. De volta ao Brasil retornou seu trabalho missionário na
pequena comunidade de Mocambo, no sertão de Sergipe de onde havia saído para sua
formação na Itália.
Foi chamada ao Rio pela Madre Provincial Maria Eli Milanez para assumir em Três
Rios a direção pedagógica do Colégio Santo Antonio, uma respeitada instituição educacional e depois para fazer parte da equipe Missionária Vocacional Itinerante (EMVI)
composta, além dela, pelas irmãs Eliane Espindola e Gislene Danielsk, juntamente com a
conselheira do setor Rogate e coordenadora da equipe Ir. Nivalda Milak.
Atualmente está em missão na Angola, onde sua congregação pretende instalar
uma nova casa.
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Saúde bucal
Capitólio é a 1ª em Minas e a 4ª, no Brasil
Capitólio foi um dos
municípios que desenvolveu os melhores projetos de políticas públicas para a população, na
área odontológica. A
prova disso foi a conquista do 1º lugar em Minas Gerais e do 4º, no
Brasil, na nona edição do
Prêmio Brasil Sorridente, categoria cidade com
até 50 mil habitantes.
A promoção foi realizada pelo Conselho Federal de Odontologia
(CFO) e Conselhos Estaduais, em parceira com o
Ministério da Saúde.
Com a conquista, Capitó-

lio vai receber um consultório odontológico
completo.
Em solenidade na capital mineira, na sede do
Conselho Regional de
Odontologia, o prefeito e
a coordenadora de Saúde Bucal do Município
receberam a homenagem pelos investimentos
em saúde bucal. Em Minas Gerais, as cidades
vencedoras foram: Capitólio, Varginha e Montes
Claros. No Brasil, foram:
Canindé de São Francisco (SE), Porto União (SC),
Arapoti (PR), Capitólio
(MG) e Vassouras (RJ).

Entre os critérios avaliados pelo CFO está a
contrapartida municipal
no inanciamento em saúde; a presença de uma
assistência odontológica
especializada no município através de uma referência efetiva com o CEO
de Piumhi; a constituição legal de Conselho
Municipal de Saúde com
representante da saúde
bucal; a proporção de cobertura de equipes de
saúde bucal na atenção
básica e o desenvolvimento de ações de promoção e vigilância em
saúde bucal.

A escolha é feita pela
avaliação de pontos importantes que envolvem
várias questões da saúde
como inanciamentos;
organização da saúde no
município; ações relativas à saúde bucal na estratégia de Equipe de Saúde da Família; realização de campanhas como, por exemplo, a de
câncer bucal; salários
dos pro issionais; a desprecarização das relações de trabalho; se o
município tem um corpo
de pro issionais concursados, dentre outros
questionamentos. Essa

Prefeitura realiza 10 cirurgias de catarata
O Departamento de Saúde da Prefeitura de Capitólio, em parceria com o Município de Carmo da Mata,
conseguiu realizar, no mês de outubro, dez cirurgias de catarata. Devido a grande di iculdade de agendamento do procedimento, durante o ano de 2014, essa parceria será de grande importância para atender a
grande demanda reprimida que se formou ao longo do tempo. Para 2015, o objetivo é acabar com a ila dos
que esperam por esta cirurgia.

Córrego do Virgílio
A Equipe de Combate às Endemias da Prefeitura
de Capitólio realizou a limpeza parcial do Córrego
do Virgílio. Devido à falta de chuva, o nível da água
do córrego baixou muito, facilitando a reprodução e
o aumento dos focos das larvas. Essa limpeza foi
realizada com o auxílio de um caminhão pipa, sendo feita a lavagem no local, onde havia o maior número de focos.
Esse trabalho contou com a colaboração do Departamento de Saúde, Departamento de Transportes, Departamento de Obras e do tanque pipa de
Escarpas do Lago. A limpeza foi realizada com
intuito de diminuir os focos das larvas, evitando assim a proliferação de pernilongos e até mesmo de
mosquitos transmissores da dengue. A equipe continua trabalhando com fumacê em todo o município, tentando eliminar o mosquito adulto.

soma colocou Capitólio
em destaque no Estado e
no Brasil .
Para a coordenadora
de Saúde Bucal este prêmio é fruto de um longo
e árduo trabalho em equipe. “A iniciativa do
prefeito e da diretora de
Saúde abriram espaço
para a Coordenação de
Saúde Bucal, intensi icando ainda mais as ações na área da saúde,
principalmente a bucal”.
Ainda de acordo com a
coordenadora, o segredo
para as melhorias da saúde bucal e para a conquista do prêmio está na

gestão da saúde. “Planejamento, organização e
investimento em educação e prevenção em saúde bucal e a atuação dentro das escolas, além da
valorização dos pro issionais de odontologia,
contribuíram para os avanços na saúde, deixando nossa população mais
sorridente hoje. Estamos
imensamente orgulhosos por sermos exemplo
e inspiração para Minas
e para o Brasil”.
A Administração agradece à equipe de saúde bucal que tornou possível esta conquista.

ESPORTE

Capitólio sedia ﬁnal de vôlei

Saúde na Praça faz ações
de prevenção do câncer
Com o tema Câncer de Mama: este mal você combate no início, o Departamento de Saúde promoveu,
ao longo do mês de outubro, a campanha Outubro Rosa de prevenção do câncer de mama.
No dia 25, foi realizado o saúde na praça, com uma
séria de atividades e informação à população. Além
das ações de prevenção do câncer de mama, foram
montados vários stands com atividades de promoção
da saúde. Mais de 300 pessoas passaram pela praça.
O câncer de mama, quando descoberto no início,
tem cura. O exame clínico das mamas é o procedimento em que o médico observa e apalpa as mamas na
busca de nódulos ou de outras alterações.

Equipe do Minas Tênis Clube, de Belo Horizonte, vencedora da competição

Capitólio sediou a inal regional da Federação Mineira de Voleibol pré-mirim feminino, em duas categorias: série ouro e prata. Representantes de várias
cidades e clubes da região estiveram presentes. Na categoria ouro, o Minas Tênis Clube foi campeão. Na prata, São Gonçalo do Sapucaí-MG. O vice-presidente da
Federação Mineira de Voleibol, Tomás Tavares, esteve
presente e elogiou os trabalhos desenvolvidos na área
do esporte, pela Prefeitura.

Categoria de Base

É hora de vacinar
Até dia 28 de novembro, o Departamento de
Saúde de Capitólio realiza a Campanha de Vacinação contra sarampo e poliomielite, para crianças de
6 meses a 5 anos incompletos.
A vacinação será realizada no PSF Terezinha
Rattis, das 8h às 10h30 e das 13h às 16h30. No dia
22 de novembro (sábado), das 8h às 17h. Não deixe
de levar seu ilho. Prevenir é o melhor remédio.
Leve o cartão de vacina.

Em Passos-MG, a equipe de Capitólio, categoria
sub 13 e 15, participou do Campeonato de Categorias
de Base de Futebol Amador. O campeonato segue neste mês de novembro. O Departamento de Esporte da
Prefeitura está dando total apoio.

